
Úřad vlády České republiky
Výbor pro udržitelnou energetiku RVUR 

Stav a trendy ve zvyšování energetické efektivnosti a úsporách 
konečné spotřeby energie v ČR :

jeden ze základních pilířů udržitelné energetiky výrazně ovlivňující 
udržitelný rozvoj celé společnosti

Rámec

- doporučení VUE RVUR k návrhu Aktualizace SEK
- usnesení vlády ČR z 18. května 2015 č. 362 o SEK ČR
- informace MPO k stavu plnění a prosazování SEK z 09/2015, 
- plán rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice o energetické 
účinnosti  
- 3. zpráva o pokroku v oblasti plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti 
v ČR vyplývajících ze závazků ČR v EU, část III, b.3: do 31.12.2016 analýza vývoje 
v mezinárodní klimaticko-energetické politice včetně potenciálu energetických 
úspor a efektivnosti a scénářů konečné spotřeby energie a elektřiny v ČR do 
roku 2050.
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Stanovisko 
k

energetické efektivnosti a úsporám konečné spotřeby energie 
v ČR

- VUE apeluje na zásadní urychlení procesů zvyšování energetické efektivnosti a 
dosahování minimálně úspor energie na úrovni schválených cílů podle směrnice o 
energetické účinnosti jako součásti posilování energetické bezpečnosti a nezávislosti

- podpora disponibility hnědého uhlí pro výrobu elektřiny i rozvoj a modernizaci 
teplárenství na základě rozhodnutí vlády ke korekci územních ekologických limitů těžby 
hnědého uhlí

Aktuální stav:

min. dvouleté zpoždění v realizaci předpokládaných energeticky úsporných 
opatření financovaných z operačních programů pro období 2014 – 2020. Pro 
dosažení schváleného cíle je třeba ročních nových úspor na úrovni 6 820 TJ, 
přičemž zatím bylo dosaženo pouze 665,3 TJ
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Navrhovaná opatření
1. Organizační opatření 1 – 9

1.1. Rozšířit evaluaci opatření ke zvýšení energetické účinnosti podle směrnice o 
energetické účinnosti o vliv na snížení emisí CO2 k dekarbonizaci sektoru výroby a 
spotřeby energie dle Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR;

1.2. Zpracovat analýzu reálnosti cílů stanovených NAPEE, Příl. č. 1 a podmínek jejich 
splnění s ohledem na časovou a objemovou dostupnost finančních zdrojů, která bude 
vycházet ze skutečného stavu plnění národního cíle úspor KSE v r. 2015; 

1.4. S ohledem na stav plnění cíle v úsporách energie zpracovat urychleně analýzu 
možné úpravy nastavení politických opatření ve vztahu k ostatním možným řešením 
a to s využitím zkušeností zemí EU;

1.5. Rozšířit účast českých odborníků v mezinárodních projektech podporujících 
implementaci směrnice o energetické účinnosti cíleným národním programem 
zaměřeným na koordinaci právních a technických postupů, a jejich transpozici na 
národní úroveň;
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Navrhovaná opatření
2. Doporučení v oblasti neinvestičních opatření 1 - 4

2.1. Zahájit národní informační, vzdělávací a osvětovou kampaň k projektování 
a provádění zejména energeticky pasivních a aktivních staveb, zavádění principů 
„Smart city“ do řídicích systémů měst a obcí. Realizace kampaně bude cílit na 
specifické skupiny společnosti s největším podílem na spotřebě energie;

2.2. Ve veřejných zakázkách důsledně prosazovat projekty vedoucí k minimalizaci emisí 
CO2 prostřednictvím nákladově optimálních řešení, legislativně a metodicky podpořit 
zavedení hodnotících kritérií projektem dosažené úspory energie včetně snížení 
provozních nákladů;
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Navrhovaná opatření 
3. Doporučení v oblasti investičních opatření 1 - 4

3.1. Posílit financování národních programů a upravit způsob a míru dotace tak, aby 
byly pro investory/ vlastníky RD a BD více motivační a současně vedly k dosažení 
maximálního objemu úspor konečné spotřeby energie při co nejkratší době prosté 
návratnosti investice. 

Rozšířit stávající program NZÚ Bytové Domy i mimo území Prahy jako doplňkový k IROP, 
kde s ohledem na rozložení výstavby je výrazný potenciál úspor konečné spotřeby 
energie. 

V případě nájemního bydlení se jedná o příspěvek k omezování energetické chudoby; 

3.2. Národními programy podporovat pilotní projekty zaměřené na aplikaci nejlepších 
dostupných technologií při energetické renovaci historických budov, využívání služeb 
EPC na municipální a obecní úrovni.
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